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N-VA trekt met uw programma naar de kiezer
Volgend jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Galmaarden
beschouwt het dan ook nu al als haar plicht om aan u ons programma aan
te bieden en onze manier van aan politiek doen te tonen. Wij staan voor
een rechtlijnig, correct financieel beleid en inspraak van de inwoners.
Met een ijzersterke N-VA-afdeling hebben de Galmaardenaren een unieke
kans op verandering.
Met welk programma? Met uw programma. Via de enquête in dit huisaan-huisblad willen we een programma schrijven voor, door en van de
Galmaardenaren.

Geef ons uw visie, ideeën en suggesties.

Bezorg ons uw ingevulde formulier of vul het digitaal in via de website
www.n-va.be/galmaarden (vanaf heden tot en met 15 oktober 2017).

Het bestuur

“Als het aan de N-VA ligt, krijgen de
Galmaardenaren het voor het zeggen.”
Voorzitter Rudy Thiebaut
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Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U
kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt.
Uw ideeën zijn belangrijk. Galmaarden is ook van u.
U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Galmaarden noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een
mooie prijs!

GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN
COMMUNICATIE

Openingsuren administratief centrum zijn goed
Aanbod gemeenelijke bibliotheek volstaat
OCMW is voldoende bereikbaar
Er is voldoende gemeentelijke communicatie
Er is voldoende inspraak in het beleid

CULTUUR, HANDEL EN HORECA
Het gemeentelijk erfgoed is toegankelijk
Er zijn voldoende culturele voorstellingen
Er zijn voldoende horecagelegenheden
Er zijn voldoende lokale handelaars

galmaarden@n-va.be
beersel@n-va.be

U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/galmaarden

VLAAMS BELEID

Het Vlaams karakter blijft bewaard

De gemeente voert een goed integratiebeleid

DENKEN.DURVEN.DOEN.

VLAAMS BELEID
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De
maakt werk
vernederlandsing
Hetgemeente
Vlaams karakter
blijftvan
bewaard
Scholen
lijdenvoert
onder
groot
anderstaligen
De gemeente
een
goedaantal
integratiebeleid
Het
Vlaams
karakter
blijft
bewaard
Sportclubs
zijn
voldoende
Nederlandstalig
De gemeente
maakt
werk van
vernederlandsing
De gemeente
een
goedaantal
integratiebeleid
Scholen
lijdenvoert
onder
groot
anderstaligen
De gemeente
maakt
werk van
vernederlandsing
Sportclubs
zijn
voldoende
Nederlandstalig
Scholen lijden onder groot aantal anderstaligen
Sportclubs zijn voldoende Nederlandstalig

VERKEER, MOBILITEIT EN
OPENBAARHEID BESTUUR
VERKEER, MOBILITEIT
EN
De verkeersveiligheid
is goed

OPENBAARHEID BESTUUR

Het aanbod van openbaar vervoer is goed
VERKEER, MOBILITEIT EN
OPENBAARHEID BESTUUR

Er isverkeersveiligheid
voldoende aandacht
voor trage weggebruikers
De
is goed
Er
voldoende
Hetisaanbod
van parkeergelegenheid
openbaar vervoer is goed
De
verkeersveiligheid
is goed
Gemeente
maaktaandacht
de verkoop
gronden
bekend
Er is voldoende
voorvan
trage
weggebruikers

Hetisaanbod
van parkeergelegenheid
openbaar vervoer is goed
Er
voldoende
Er
is voldoende
voorvan
trage
weggebruikers
Gemeente
maaktaandacht
de verkoop
gronden
bekend
Er is voldoende parkeergelegenheid

Gemeente maakt de verkoop van gronden bekend

GEMEENTELIJKE AANBLIK EN
ONDERHOUD
GEMEENTELIJKE
AANBLIKaangepakt
EN
Sluikstorten
wordt voldoende
ONDERHOUD

Gemeentelijke plantsoenen worden onderhouden
GEMEENTELIJKE AANBLIK EN

De
begraafplaatsen
zijn onderhouden
Sluikstorten
wordt voldoende
aangepakt
ONDERHOUD
Er
is voldoendeplantsoenen
groene ruimte
Gemeentelijke
worden onderhouden
Sluikstorten
wordt
voldoende
aangepakt
Wateroverlast
wordtzijn
voldoende
bestreden
De begraafplaatsen
onderhouden
Gemeentelijke
worden onderhouden
Er
is voldoendeplantsoenen
groene ruimte
De
begraafplaatsen
onderhouden
Wateroverlast
wordtzijn
voldoende
bestreden
Er is voldoende groene ruimte

Wateroverlast wordt voldoende bestreden

 VEILIGHEID

U bent voor één dag burgermeester. Wathelemaal
zouniet akkoord
u meteen
aanpakken
of veranderen?
niet akkoord
geen mening
akkoord
helemaal akkoord
Onze gemeente is veilig

U
voor
dag burgermeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?
Er isbent
voldoende
politieéén
op straat
Bewakingscamera’s kunnen overlast bestrijden

U
bent voor één dag burgermeester. Wat zou u meteen aanpakken of veranderen?
De politie is aanspreekbaar
Nog opmerkingen over dit onderwerp? Schrijf ze hier neer:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

www.n-va.be/galmaarden
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Deel 2: Iedereen burgemeester
• Is het goed leven in Galmaarden?

• U bent één dag Burgemeester. Welk probleem pakt u onmiddellijk aan en hoe?

• Wat loopt er faliekant fout in onze gemeente? Hoe kunnen we dit volgens u het best oplossen?

• Bent u voorstander van een fusie van Galmaarden met andere gemeenten?
Indien ja, met welke gemeente zou u een fusie wensen?

Als u zelf het budget van de gemeente mocht beheren, waar zou u dan in de komende 6 jaar het meeste middelen voor uittrekken? Rangschik a.u.b. volgende beleidsopties van belangrijk naar weinig belangrijk
(1= hoogste prioriteit, 10= laagste prioriteit)
THEMA

Prioriteit

•

Bestrijding van zwerfvuil

•

Installeren van veiligheidscamera’s

•

Verbeteren voet- en fietspaden

•

Verbeteren gemeentelijke website en e-loket

•

Verbetering infrastructuur voor cultuur (zaal, muziekschool...)

•

Uitbreiding sportinfrastructuur

•

Gratis ophaling grof vuil en uitbreiding containerpark

•

Meer groen in de gemeente

•

Bijkomende subsidiëring verenigingen & buurtfeesten

•

Behoud Vlaams karakter van de gemeente

•

Verlaging gemeentelijke belastingen
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Andere:

Tijd voor verandering, ook in Galmaarden

galmaarden@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Bedankt voor uw medewerking!
De resultaten van deze anonieme enquête zullen wij meenemen bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma.

Hoe bezorgen?
1/ U kan de ingevulde formulieren persoonlijk of via de post voor 15 oktober 2017 bezorgen op één van de volgende adressen:

Rudy THIEBAUT, Flieterkouter 29, 1570 Tollembeek

Jean-Paul SOUFFRIAU, Stationsstraat 49, 1570 Galmaarden

An WERST, Geraardsbergsestraat 22, 1570 Galmaarden

Dirk HAUTERS, Kapellestraat 22, 1570 Galmaarden

Jonas DE BOECK, Ninoofsesteenweg 14, 1570 Vollezele

2/ U kan de enquête ook digitaal invullen via www.n-va.be/galmaarden

www.n-va.be/galmaarden

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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